913. Dari Alqasim bin Muhammad, katanya: "Aisyah radhiallahu 'anha 
berkata: "Aduh kepalaku." Kemudian Nabi s.a.w. bersabda; "Bahkan sayalah - 
yang lebih sangat sakitnya. Aduh kepalaku," selanjutn ya disebutkanla h Hadis ini 
sampai selengka pnya.(Riwayat Bukhari) 
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Mengajar Orang Yang Sudah Hampir Didatangi Oleh Ajal 
Kematiannya Dengan La ilaha illallah 

 

914.  Dari Mu'az r.a., katanya: "Rasulullah s.a.w. bersabda: "Barangsiapa 
yang akhir percakapannya itu  La ilaha illallah, 
maka ia akan masuk syurga." 
Diriwayatkan oleh Imam-imam Abu Dawud serta Hakim dan 
Hakim mengatakan bahwa ini adalah shahih isnadnya. 
 
 
915.  Dari Abu Said al-Khudri r.a., katanya: "Rasulullah s.a.w. 
bersabda:"Ajarkanlah kepada orang-orang yang hendak mati di antara 
engkau semua itu dengan bacaan La ilaha illallah."  (Riwayat Muslim) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bab 151 
Apa Yang Diucapkan Ketika Memejamkan Mata Orang 
Mati 
916. Dari Ummu Salamah radhiallahu 'anha, katanya: "Rasulullah 
s.a.w. masuk ke tempat Abu Salamah dan sudah kepayahan penglihatannya - 
sewaktu hendak matinya - lalu beliau s.a.w. memejamkannya, kemudian 
bersabda: "Sesungguhnya ruh itu apabila dicabut, maka diikuti oleh 
penglihatan." 
Orang-orang dari keluarganya lalu gemuruh suaranya , lalu beliau s.a.w. 
bersabda: "Janganlah engkau semua mendoakan atas dirimu sendiri mela inkan 
dengan yang baik-baik saja, karena sesungguhnya malaikat itupun 
mengucapkan: Amin pada apa yang engkau semua doakan itu." Seterusnya 
beliau s.a.w. berdoa: "Ya Allah, berikanlah pengampunan kepada Abu 
Salamah, tingkatkanlah derajatnya dalam golongan orang-orang yang 
memperoleh petunjuk. jadilah Engkau sebagai pengganti sesudah meninggalnya 
itu untuk melindungi orang-orang yang ditinggalkan - seperti isteri dan anak-
anaknya. Berikanlah pengampunan kepada kita dan kepada orang yang mati 
ini, ya Rabbal 'alamin, juga berilah ke-lapangan untuknya dalam kuburnya 
serta berikanlah cahaya untuknya dalam kubur itu." (Riwayat Muslim) 
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Apa Yang Diucapkan Di Sisi Mayit Dan Apa  Yang 
Diucapkan Oleh Orang Yang Ditinggalkan 
Oleh Mayit 
 
 

917. Dari Ummu Salamah radhiallahu 'anha, katanya: "Rasulullah s.a.w. 
bersabda: "Jikalau engkau semua mendatangi orang sakit atau orang mati, 
maka ucapkanlah yang baik-baik saja, sebab sesungguhnya malaikat itu 
mengucapkan: Amin kepada apa-apa yang engkau semua ucapkan." 



Ummu Salamah berkata: "Ketika Abu Salamah meninggal dunia, saya lalu 
mendatangi Nabi s.a.w. kemudian saya mengatakan: "Ya Rasulullah, 
sesungguhnya Abu Salamah telah meninggal dunia." Beliau s.a.w. bersabda: 
"Katakanlah - yang artinya: "Ampunkanlah untukku dan untuknya dan 
berikanlah untukku ganti yang baik daripadanya." Lalu saya berkata: "Maka 
Allah memberikan ganti untukku seseorang yang lebih baik bagiku daripada 
Abu Salamah itu, yakni Muhammad s.a.w. - karena setelah suaminya yakni 
Abu Salamah meninggal dunia, lalu Ummu Salamah itu dikawin oleh Nabi 
s.a.w." 
Imam Muslim meriwayatkan demikian, yakni: "Jikalau engkau semua 
mendatangi orang sakit atau orang mati," dengan ada keragu-raguan dalam 
kata-kata orang sakit atau mati. Adapun yang diriwayatkan oleh Imam Abu 
Dawud dan Iain-Iain, jelas diucapkan: "orang mati," tanpa diragu-ragukan. 
 
 

918. Dari Ummu Salamah radhiallahu 'anha pula, katanya: "Saya 
mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda: 
"Tiada seorang hambapun yang terkena oleh sesuatu mushibah - yakni 
bencana, lalu ia mengucapkan - yang artinya: "Sesungguhnya kita ini adalah 
untuk Allah dan sesungguhnya kit a akan kembali padaNya. Ya Allah, 
berikanlah kepada saya akan pahala dengan sebab adanya mushibah saya ini, 
juga berikanlah ganti untuk saya sesuatu yang lebih baik daripada yang sudah 
hilang, melainkan Allah Ta'ala akan memberinya pahala karena adanya 
mushibah dalam dirinya itu dan akan  memberikan ganti padanya yang lebih 
baik daripada yang sudah meninggal tadi." 
Ummu Salamah berkata: "Ketika Abu Salamah meninggal dunia saya lalu 
mengucapkan sebagaimana yang diperintahkan oleh Rasulullah s.a.w. padaku, 
kemudian Allah memberikan ganti untukn ya seseorang yang lebih baik dari 
Abu Salamah - yakni yang menjadi suaminya - yaitu Rasulullah s.a.w." 
(Riwayat Muslim) 
 
 
919. Dari Abu Musa r.a. bahwasanya Rasulullah s.a.w. bersabda: "Jikalau anak 
seseorang hamba meninggal dunia, maka Allah Ta'ala berfirman kepada para 
malaikatnya: "Adakah engkau semua telah mencabut nyawa anak hambaKu?" 
Mereka menjawab: "Ya." Allah berfirman lagi: "Adakah engkau semua telah 
mencabut nyawa buah hati hambaKu itu?" Mereka menjawab: "Ya." Allah 
berfirman pula: "Kemudian apakah yang diucapkan oleh hambaKu itu?" 
Mereka menjawab: "la memuji Engkau dan mengucapkan istirja' -yaknr Inna 
lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian Allah Ta'ala berfirman: "Dirikanlah 
untuk hambaKu itu sebuah rumah dalam syurga dan namakanlah rumah itu 
dengan sebutan Baitulhamdi -yakni Rumah  Pujia n."Diriwayatkan oleh Imam 
Termidzi dan ia mengatakan bahwa ini adalah Hadis hasan. 

 
 


 920. Dari Abu Hurairah r.a. bahwas anya Rasulullah s.a.w. bersabda: 
"Allah Ta'ala berfirman: "Tiada suatu balasanpun di sisiku yang 
diperuntukkan pada hambaKu yang mu'min, jikalau Aku mencabut nyawa 
kekasihnya dari golongan ahli di dunia, kemudian ia meng-harapkan 
keridhaanKu - dengan meninggalnya kekasihnya tadi, melainkan balasannya 
itu adalah syurga." Kekasih ialah seperti anak, is teri dan lain-lain. (Riwayat 
Bukhari) 
 
 
 
921. Dari Usamah bin Zaid radhiallahu 'anhuma, katanya: 
"Salah seorang dari puteri-puteri Nabi s.a.w. mengutus seseorang kepada 
beliau s.a.w. untuk memanggilnya dan memberitahukan padanya bahwa 
seseorang anaknya - yakni anak puteri Nabi s.a.w. -itu, lelaki atau perempuan - 
yang meriwayatkan Hadis ini ragu-ragu, apakah anak itu lelaki atau 
perempuan - sedang berada dalam keadaan akan meninggal dunia. Puteri Nabi 
s.a.w. yang memanggil itu ialah Zainab, sedang yang sakit namanya Umamah. 
Nabi s.a.w. lalu bersabda kepada utusan puterinya itu: "Kembalilah dulu ke 
tempat puteriku itu dan beritahukanlah padanya bahwasanya bagi Allah 
adalah apa-apa yang diambil, bagiNya apa-apa yang diberikan dan  segala 
sesuatu menurut ajal yang ditentukan di sisiNya. Maka dari itu perintahkanlah 
ia supaya bersabar saja dan supaya meng-harapkan keridhaan Allah." 
Selanjutnya disebutkan Hadis ini sampai selengkapnya. (Muttafaq 'alaih) 
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Bolehnya  Menangisi  Orang Mati Tanpa  Nadab — 
Menghitung-hitung Kebaikan Mayit — Juga Tanpa 
Suara Keras Dalam Tangisnya Itu 

 
 
Ada pun bersuara keras ketika menangisi mayit itu, maka hukumnya 
adalah haram dan ini akan diuraikan dalam suatu bab tersendiri yaitu Kitab 
Larangan, Insya Allah. 

Adapun menangis biasa, maka ada beberapa Hadis yang mengu-raikan tentang 
dilarangnya itu dan bahwasanya mayit itu akan disiksa denga n sebab tangis  
keluarganya. Hal sedemikian ini ditakwilkan dan ditangguhkan atas orang 
yang mewasiatkan itu. Adapun yang dilarang itu hanyalah tangis yang di 
dalamnya disertai nadab atau dengan suara keras luarbiasa. Adapun dalilnya 
tentang bolehnya menangis tanpa nadab dan tidak dengan suara keras ialah 
beberapa Hadis yang banyak sekali jumlahnya, di antaranya ia lah : 
 
 


922. Dari Ibnu Umar radhiallahu 'anhuma bahwasanya Rasulullah s.a.w. 
meninjau Sa'ad bin Ubadah dan besertanya ialah Abdur Rahman bin Auf, Sa'ad 
bin Abu Waqqash dan Abdullah bin Mas'ud radhiallahu 'anhum. Kemudian 
Rasulullah s.a.w. menangis. Ketika orang-orang sama mengetahui tangisnya 
Rasulullah s.a.w., maka merekapun menangislah. Selanjutnya beliau s.a.w. 
bersabda: "Ada-kah engkau semua tidak mendengar? Sesungguhnya Allah itu 

tidak akan menyiksa sebab adanya airmata yang mengalir di mata, tidak pula 
karena kesusahan hati, tetapi Allah menyiksa itu ialah dengan sebab perbuatan 
ini ataupun Allah memberikan kerahmata nnya." Beliau s.a.w. menunjuk kepada 
lisannya. (Muttafaq 'alaih) 
 
 


923. Dari Usamah bin Zaid radhiallahu 'anhuma bahwasanya Rasulullah s.a.w. 
pada suatu ketika diaturkanlah berita tenta ng anak dari puterinya yang dalam 
keadaan akan meninggal dunia, lalu kedua mata Rasulullah s.a.w. mengalirkan 
airmata. Kemudian Sa'ad berkata pada belia u s. a.w.: "Apakah artinya ini, ya 
R asulullah?" Beliau s.a.w. menjawab: "Ini adalah sebagai tanda belas kasihan 
yang dijadikan oleh Allah Ta'ala dan hati hamba-hambaNya. Hanya- sanya 
Allah itu mengasihi orang-orang yang mempunyai hati belas kasihan dari 
golongan hamba-hambaNya itu."(Muttafaq 'alaih) 


 
 924. Dari Anas r.a. bahwasanya Rasulullah s.a.w. masuk ke tempat 
anaknya yaitu Ibrahim r.a. dan ia sedang berderma dengan jiwanya - 
yakni menghadapi kematian, maka kedua mata Rasulullah s.a.w. itu 
melelehkan airmata. Abdur Rahman bin Auf berkata kepadanya: 
"Tuanpun menangis ya Rasulullah?" Beliau s.a.w. lalu bersabda: "Hai Ibnu 
Auf, sesungguhnya airmata ini adalah sebagai tanda kasih sayang." 
Selanjutnya airmata pertama itu diikuti airmata kedua dan seterusnya. 
Beliau s.a.w. lalu bersabda: "Sesungguhnya matapun dapat mengalirkan 
airmata dan hatipun dapat berdukacita. Kita tidak mengucapkan 
melainkan apa yang dapat memberikan keridhaan kepada Tuhan kita 
dan sesungguhnya kita ini dengan berpisah denganmu itu, hai Ibrahim 
niscayalah bersedih hati." 

Diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim juga meriwayat-kan 
sebagiannya. 
Hadis-hadis dalam bab ini banyak sekali disebutkan dalam kitab 
shahih dan tersohor sekali. 
Wallahu a'lam. 
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Menahan — Tidak Menyiar-nyiarkan — Sesuatu Yang Tidak 
Balk Yang Diketahui Dari Seseorang Mayit 




925. Dari Abu Rafi' yaitu Aslam, hambasahaya Rasulullah s.a.w.  bahwasanya 
Rasulullah s.a.w. bersabda: 

"Barangsiapa yang memandikan seseorang mayit, lalu ia menyimpan -  yakni 
merahasiakan - atas keburukan mayit itu - yang diketahui olehnya, maka Allah 
memberikan pengampunan kepada orang tadi sebanyak empatpuluh kali." 
,      Diriwayatkan oleh Imam Hakim dan ia berkata bahwa ini adalah H adis 
shahih menurut syarat Imam Muslim. 
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Menyembahyangi  Mayit,  Mengantarkannya  —  Ke 
Kubur, Menghadhiri Pemakamannya DanMakruhnya 
Kaum Wanita Ikut Mengantarkan Janazah-janazah 
 

 Tentang keutamaan mengantarkan mayit sudah lebih dulu uraiannya - 
lihat Kitab Meninjau orang sakit dari Hadis no. 891 dan seterusnya. 
 
 




 926. Dari Abu Hurairah r.a., katanya: "Rasulullah s.a.w. bersabda: 

"Barangsiapa yang menyaksikan mayit sehingga ia disembahya ngi - yakn i 
ikut menyembahyangi pula, maka ia memperoleh pahala seqirath dan 
barangsiapa yang menyaksikan sehingga di kubur, maka ia memperoleh 
pahala dua qirath." 
Beliau s.a.w. ditanya: "Seberapakah dua qirath itu?" Beliau s.a.w. 
menjawab: "Yaitu seperti dua gunung yang besar-besar." (Muttafaq 'alaih) 
 

927. Dari Abu Hurairah r.a. pula bahwasanya Rasulullah s.a.w. bersabda: 
''Barangsiapa mengikuti janazahnya seseorang Muslim dengan sebab a danya 
keimanan serta mengharapkan keridhaan Allah dan ia terus menyertainya 
sehingga mayit itu disembahyangi dan seiesai dimakamkan, maka 
sesungguhnya orang yang sedemikian itu akan kembali dengan membawa 

pa hala  seba nyak dua  qirath,  setiap seqirath itu adalah sebesar gunung Uhud. 
Dan barangsiapa yang ikut menyembahyanginya kemudian kemba li sebelum 
dimakamkan, maka sesungguhnya ia akan kembali dengan membawa pahala 
seqirath." (Riwayat Bukhari) 
 
 
928. Dari Ummu 'Athiyah radhiallahu 'anha, katanya: "Kita semua 
dilarang untuk mengikuti mengantarkan janazah - ke kubur, tetapi larangan itu 
tidak diperkeraskan untuk kita - maksudnya ialah untuk kaum  wanita." 
(Muttafaq 'alarh) 
Maknanya ialah bahwa larangan mengikuti janazah ke kubur bagi kaum 
wanita itu tidak diperkeraskan  sebagaimana halnya larangan yang 
diperkeraskan dalam perkara-perkara yang diharam-kan - jadi hukumnya ialah 
makruh saja. 
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Sunnahnya Memperbanyakkan Orang Yang 
Menyembahyangi Janazah Dan  Membuat Barisan- 
barisan Orang-orang Yang Menyembahyangi Itu 
Menjadi Tiga Deretan Atau Lebih 
 
 






929. Dari Aisyah radhiallahu 'anha, katanya: "Rasulullah s.a.w. bersabda: 
"Tiada seorang mayitpun yang disembahyangi oleh sesuatu ummat dari 
kaum Muslimin yang sampai berjumlah seratus orang yang semuanya 
memohonkan syafaat - yakni pertolongan supaya diampuni dosa-dosanya - 
kepada mayit tadi, melainkan Allah akan mengabulkan permohonan syafaat 
mereka itu pada mayit tersebut."(Riwayat Muslim) 
 
 

930. Dari Ibnu Abbas radhiallahu 'anhuma, katanya: "Saya mendengar 
Rasulullah s.a.w. bersabda: 


"Tiada seorang Muslimpun yang mati, lalu janazahnya disembahyangi oleh 
empatpuluh orang yang semuanya tidak menyekutukan  sesuatu kepada Allah, 
melainkan Allah akan mengabulkan permohonan syafaat orang-orang yang 
menyembahyangi itu-yakni mohon pertolongan kepada Allah agar diampuni 
dosa-dosanya -bagi mayit tersebut." (Riwayat Muslim) 
 
 
 
931. Dari Martsad bin Abdullah al-Yazani, katanya: "Malik bin Hubairah itu 
apabila menyembahyangi janazah dan dianggapnya sedikit orang-orang yang 
ikut menyembahyangi itu, maka mereka itu  dibaginya rnenjadi tiga bagian - 
yakni tiga baris. Kemudian ia berkata: "Rasulullah s.a.w. bersabda: 
'..    "Barangsiapa yang disembahyangi oleh tiga baris, maka hal itu telah 
mewajibkan janazah itu - mendapatkan syurga." 
Diriwayatkan oleh imam-imam Abu Dawud dan Termidzi dan ia 
mengatakan bahwa ia adalah Hadis hasan. 
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Apa-apa Yang Dibaca Dalam Shalat janazah 

 
 

Cara bersembahyang janazah ialah: 



Bertakbir   em pat   kali.   Sesudah   takbir   pertama   membaca ta'awwudz - 
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim - lalu membaca Fatihatulkitab - yakni 
surat al-Fatihah, kemudian bertakbir yang kedua kalinya, lalu mengucapkan 
shalawat kepada Nabi s.a.w. mengucapkan: Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 
'ala ali Muhammad. Adapun yang lebih utama ialah supaya disempurnakan 
dengan ucapan: Kama shallaita 'ala Ibrahim sampai ucapan Hamidum majid. 
Jadi jangan membaca sebagaimana yang dikerjakan oleh sebagian besar orang 
awam, yaitu mereka sama mengucapkan: Innallaha wa malaikatahu yushailuna 
'alan nabiyyi dan seterusnya sampai habisnya ayat, sebab sesungguhnya saja 
tidak akan sahlah shalatnya, jikalau seseorang itu meringkaskan bacaannya pada 
yang demikian itu belaka. Selanjutnya lalu bertakbir yang ketiga dan berdoa 
untuk mayit dan untuk seluruh kaum Musiimin, sebagaimana yang akan kami 
uraikan Hadis-hadisnya di belakang. Insya Allah Ta'ala. Seterusnya ialah 
bertakbir keempat kalinya dan berdoa. Setengah daripada sebaik-baiknya doa 
ialah: ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana walahu-artinya: Ya Allah, 

janganlah menghalang-halangi kita untuk memperoleh pahala sebab 
memperoleh mushibah ditinggalkan mayit itu, jangan pula 
ada fitnah sepeninggalnya dan ampunilah untuk kita semua dan 
untuk mayit ini pula. Yang terpilih ialah supaya seseorang itu 
memperpanjangkan doanya dalam doa sehabis takbir keempat ini. jadi 
menyalahi apa-apa yang biasa dilakukan oleh sebagian banyak manusia - yang 
suka memendekkan doa itu. Ini adalah berdasarkan Hadis Ibnu Abi Aufa 
yang akan kami sebutkan di belakang Insya 
Allah Ta'ala. Adapun doa-doa yang datang dari Nabi s.a.w. sesudah 
takbir ketiga, di antaranya ialah: 
 
 

932. Dari Abdur Rahman bin Auf bin Malik r.a., katanya: "Rasulullah 
s.a.w. menyembahyangi janazah, lalu saya menghafal-kan sesuatu dari 
doanya, yaitu beliau s.a.w. mengucapkan - yang 
artinya: 
"Ya Allah, ampunilah ia dan belas kasihanilah.selamatkanlah ia dan 
maafkanlah, muliakanlah tempat kediamannya - dalam kubur 
- dan luaskanlah tempat masuknya, bersihkanlah ia dengan air, salju 
dan embun, bersihkanlah ia dari kesalahan-kesalahannya sebagai- 
mana Engkau membersihkan pakaian putih dari kotoran, berilah ia 
ganti berupa perumahan yang lebih baik dari perumahannya - di 
dunia juga ganti keluarga yang lebih baik dari keluarganya-di dunia 
- serta kawinkanlah ia dengan suami - atau isteri - yang lebih baik dari 
suami - atau isterinya - di dunia. Masukkanlah ia dalam syurga dan 
lindungilah ia dari siksa kubur dan siksa neraka." 
'Aufa berkata: "Sehingga saya mengharapkan hendaknya sayalah  yang 
menjadi mayit ketika itu. " (Riwayat Muslim) 

 
 
933. Dari Abu Hurairah, Abu Qatadah dan Abu Ibrahim a|-Asyhali dari 
ayahnya dan ayahnya adalah seorang sahabat, radhi-  allahu 'anhum dari Nabi 
s.a.w. bahwasanya beliau menyembahyangi ja nazah, lalu mengucapkan - yang 
artinya: 
"Ya Allah, ampunilah untuk yang masih hidup dan yang telah mati dari kita, 
yang kecil dan yang besar - maksudnya yang muda dan yang tua, yang lelaki dan 
yang perempuan, yang hadhir ini dan yang tidak hadhir. Ya Allah, barangsiapa 
yang Engkau hidupkan di antara kita, maka hidupkanlah dengan menetapi 
Agama Islam dan barang-yang  Engkau   matikan dari  kita,  maka  matikanlah  
dengan menetapi keimanan. Ya Allah, janganlah menghalang-halangi kita 
untuk memperoleh pahala sebab mendapatkan mushibah ditinggalkan mayit 
ini dan jangan ada fitnah sepeninggalnya."   Diriwayatkan oleh Imam 
Termidzi dari riwayat Abu Hurairah dan al-Asyhali.  Juga  diriwayatkan  
oleh  Imam Abu  Dawud dari riwayat Abu Hurairah dan Abu Qatadah. 
Imam Hakim berkata: Hadis Abu  Hurairah ini shahih menurut syaratnya 
Imam-imam bukhari dan Muslim."  Imam Termidzi  berkata:  "Imam  
Bukhari berkata: "Selengkap-lengkap riwayat-riwayat Hadis dalam bab ini 
ialah  riwayatnya  al-Asyhali."  Imam  Bukhari  berkata:  "Sebagus-bagus Hadis 
dalam bab ini ialah Hadisnya 'Auf bin Malik. 

 





934.  Dari   Abu   Hurairah   r.a.,   katanya:   "Saya   mendengar rasulullah 
s.a.w. bersabda: 

"Jikalau engkau semua menyembahyangi mayit, maka bersikap ikh laslah 
dalam mengucapkan doa untuk mayit itu." (Riwayat Abu Dawud) 
 
 
935. Dari Abu Hurairah r.a. pula dari Nabi s.a.w. perihal doa 
menyembahyangi janazah, yaitu - yang artinya: "Ya Allah, Engkau adalah  
Tuhan  janazah   ini,  Engkau   pula  yang   menciptakannya, Engkau 
memberikannya petunjuk untuk memeluk Agama Islam. Engkau mencabut 
ruhnya dan Engkau lebih mengeta hui perih al rahasia dan apa yang kelihatan 
daripada dirinya. Kita semua datang menghadapMu untuk memohonka n 
syafaat padanya. Maka dari itu ampunilah janazah ini." (Riwayat Abu Dawud) 
 
 
 936. Dari Watsilah bin al-Asqa' r.a., katanya: "Rasulullah s.a.w. 
menyembahyangi janazah seorang lelaki dari kaum Muslimin beserta kita, 
lalu saya mendengar beliau s.a.w. mengucapkan - yang artinya: 
"Ya Allah, sesungguhnya Fulan anak Fulan ini adalah dalam tanggunganMu 
dan ikatan keamananMu, maka dari itu lindungilah ia dari fitnah kubur dan 
siksanya. Engkau adalah ahli dalam menetapi janji da n memiliki pujia n. Ya  
Allah , maka ampunilah ia,  belas kasihanilah, sesungguhnya Engkau adalah 
Maha Pengampun lagi Penyayang." (Riwayat Abu Dawud) 
 
 


 937. Dari Abdullah bin Abu Aufa radhiallahu 'anhuma, bahwa-sanya ia 
bertakbir untuk menyembahyangi janazah anak perem-puannya, lalu ia berdiri 
sesudah takbir keempat seperti kadar waktu berdirinya antara  dua  takbir, 
kemudian ia berkata: "Rasulullah s.a.w. melakukan sedemikian ini." 

Dalam riwayat lain disebutkan: Abdullah bin Abu'Aufa bertakbir yang 
keempat kalinya, lalu berdiam diri sebentar, sehingga  saya mengira bahwa ia 
akan bertakbir untuk kelima kalinya, kemudian bersalam menoleh kesebelah 
kanannya lalu kesebelah kirinya. Setelah ia selesai bersembahyang,kitapun 
bertanya padanya: "Apa-kah artinya itu tadi? - maksudnya antara takbir 
keempat den gan  salam, mengapa lama sekali? la menjawab: "Sesungguhnya 
saya  tidak akan menambahkan untukmu semua melebihi dari apa yang  saya 
lihat dari Rasulullah s.a.w. sebagaimana yang beliau lakukan,"  a tau ia berkata : 
"Memang demikian itulah yang dikerjaka n ole h Rasulullah s.a.w." 
Diriwayatkan oleh Imam Hakim dan ia mengatakan bahwa ini adalah Hadis 
shahih. 
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Menyegerakan Mengubur janazah 


 






938. Dari Abu Hurairah r.a. dari Nabi s.a.w., sabdanya: 
"Segerakanlah mengubur janazah itu. Jikalau ia baik, maka 
itulah suatu kebaikan yang engkau semua berikan padanya, sedang 
jikalau ia selain yang sedemikian - yakni janazah buruk, maka itulah 
suatu kejelekan yang engkau semua letakkan pada leher-lehermu 
semua." (Muttafaq 'alaih) 
Dalam riwayat Imam Muslim disebutkan: fa khairun tuqaddi-munaha 
'alaih - Jadi ilaihi diganti 'alaihi. 
 
939. Dari Abu Said al-Khudri r.a., katanya: "Nabi s.a.w. bersabda: 
"Jikalau janazah itu tetah diletakkan - dalam usungan atau pendosa - lalu 
orang-orang lelaki membawanya di atas leher-leher mereka - untuk 
dimakamkan dalam kubur. Maka jikalau janazah itu seorang yang shalih, 

iapun berkatalah: "Dahulukanlah aku -maksudnya segerakanlah dalam 
menguburkan janazahku karena ingin segera mengetahui kerahmatan Allah 
dalam kubur itu. Tetapi jikalau janazah itu tidak shalih, maka ia berkata kepada 
keluarganya: "Aduhai celaka diriku, ke manakah engkau semua hendak pergi 
membawa janazahku ini?" Suaranya itu didengar oleh setiap benda, melainkan 
manusia dan andaikata manusia itu dengar, niscayalah ia akan tidak sadarkan 
diri - atau akan mati sekali." (Riwayat Bukhari) 
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 Menyegerakan Mengembalikan Hutangnya Mayit 
Dan Menyegerakan Dalam Merawatnya, Kecuali 
Kalau Mati Secara Mendadak, Maka Perlu Dibiarkan 
Dulu Sehingga Dapat Diyakinkan Kematiannya 
 
 

940. Dari Abu Hurairah r.a. dari Nabi s.a.w., sabdanya: "Diri seorang mu'min itu 
t erga ntung karena hutangnya, s ehingga hutangnya itu dilunaskan." Maksudnya 
bahwa urusannya itu masih tidak dapat diselesaikan,apakah ia selamat dari siksa 
atau akan binasa karena siksa. la tetap ditahan sampai hutangnya dipenuhi oleh 
keluarganya yang masih hidup. 
Diriwayatkan oleh Imam Termidzi dan ia mengatakan bahwa, ini adalah 
Hadis hasan. 
 
 
941. Dari Hushain bin Wahwah r.a. bahwasanya Thalhah bin al-Bara' r.a. 
sakit, lalu didatangi oleh Nabi s.a.w. perlu meninjaunya kemudian beliau s.a.w. 
bersabda: 

"Sesungguhnya saya tidak melihat Thalhah ini, melainkan ia sudah 
meninggal dunia. Maka dari itu, semestinya beritahukanlah hal itu padaku dan 
segerakanlah memberikan perawatan padanya -sampai dimakamkan, sebab 
sesungguhnya saja tidak patut bagi mayatnya seseorang Muslim it u kalau 
ditahan di a ntara keluarga-nya," maksudnya kalau mati siang, kuburkanlah 
pada siang itu juga, demikian pula kalau malam, juga kuburkanlah pada malam 
itu juga.  (Riwayat Abu Daud) 
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Memberikan Nasihat Di Kubur 
 
 


942. Dari Ali r.a., katanya: "Kita semua sedang mengantarkan seorang 
janazah ke makam Baqi' al-Gharqad, lalu kita didatangi oleh Rasulullah s.a.w., 
kemudian beliau s.a.w. duduk dan kitapun duduk di sekelilingnya. Beliau 
s.a.w. membawa sebuah tongkat - yang lengkung kepalanya - lalu beliau 
menundukkan kepalanya dan mulai membuat garis-garis halus - di bumi - 
dengan tongkatnya itu. Selanjutnya beliau s.a.w. bersabda: 
"Tiada seorangpun dari engkau semua itu, melainkan sudah dit entukan tempat 
duduknya dari neraka dan tempat duduknya dari syurga." Para sahabat lalu 
berkata: "Ya Rasulullah, apakah kita tidak boleh menyandarkan diri kita pada 
catatan kita itu?" Beliau s.a.w. menjawab: "Beramallah, karena setiap orang itu 
dipermudahkan jalannya untuk apa yang ia diciptakan untuknya" - maksudnya 
ialah j ikal au memang ditakdirkan baik, maka mudah sekali orang itu 
melakukan kebaikan, sedang jikalau ditakdirkan jelek, maka mudah pula 
meiakukan kejelekan. Selanjutnya Ali r.a. menyebutkan Hadis ini sampai habis. 
(Muttafaq 'alaih) 
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Berdoa Untuk Mayit Sesudah Dikuburkan Dan 
Duduk Di Sisi Kuburnya Sebentar Untuk 
Mendoakannya Serta Memohonkan Pengampunan 
Untuknya Dan Untuk Membaca — Al-Quran 
 
 

943. Dari Abu 'Amr, ada yang mengatakan Abu Abdillah dan ada pu!a 
yang mengatakan Abu Laila, yaitu Usman bin Affan r.a. katanya: "Rasulullah 
s.a.w. itu apabila telah selesai dari menanam mayit, lalu beliau berdiri atas 
kuburnya dan bersabda: 
"Mohonkanlah pengampunan untuk saudaramu semua ini dan 
mohonkanlah untuknya supaya dikarunia ketetapan - jawaban ketika 
ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir nanti. Sebab sesungguhnya ia 
sekarang ini ditanya - oleh dua malaikat itu."(Riwayat Abu Dawud) 
 
 

944. Dari 'Amr bin al-'Ash r.a., katanya: "Jikalau engkau semua telah 
memakamkan saya, maka berdirilah di sekitar kuburku sekedar selama waktu 
menyembelih seekor unta lalu dibagi-bagikan dagingnya, sehingga saya 
dapat merasa tenang bertemu dengan engkau semua dan saya dapat 

memikirkan apa-apa yang akan saya jawabkan kepada utusan-utusan Tuhanku - 
yakni malaikat yang akan menanyakan sesuatu." 
Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini sudah diuraikan 
selengkapnya yang panjang di muka - lihat Hadis no. 709. 
Imam as-Syafi'i rahimahullah berkata: 
"Disunnahkan kalau di sisi mayit yang sudah dikuburkan itu  dibacakan 
sesuatu dari ayat-ayat al-Quran dan jikalau dapat di-khatamkan al-Quran itu 
seluruhnya, maka hal itu adalah baik." 
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Sedekah Untuk Mayit Dan Mendoakan Padanya 

 

 

Allah Ta'ala berfirman: 





"Dan orang-orang yang datang sesudah mereka itu - yakni yang datang sesudah 
orang-orang yang dahulu - sama mengucapkan: "Ya Tuhan kita, ampunilah kita semua 
serta saudara-saudara kita yang telah  mendahului kita dengan keimanan," (al-
Hasyr:10) 







945. Dari Aisyah radhiallahu anha bahwasanya ada seorang lelaki berkata 
kepada Nabi s.a.w.: "Sesungguhnya ibuku itu meninggal dunia secara 
mendadak dan saya mengira andaikata ia dapat berbicara tentu ia akan 
bersedekah. Adakah ibuku akan memperoleh pahala jikalau saya bersedekah 
untuknya?" Beliau s.a.w. bersabda: "Ya." (Muttafaq 'alaih) 

 
946. Dari Abu Hurairah r.a. bahwasanya Rasulullah s.a.w. bersabda: 
"Jikalau seseorang manusia itu meninggal dunia, maka ter-putuslah 
amalannya melainkan dari tiga perkara,yaitu sedekah yang mengalir atau ilmu 
pengetahuan yang dapat diambil kemanfaatannya atau anak yang shalih-lagi 
Muslim-yang mendoakan padanya." (Riwayat Muslim) 
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Pujian Orang-orang Pada Mayit 
 
 

947. Dari Anas r.a., katanya: "Orang-orang berjalan melalui Nabi s.a.w. 
dengan membawa seorang janazah dan mereka itu memuji-muji kebaikan 
janazah tadi, lalu Nabi s.a.w. bersabda: "Wajiblah." Tidak lama kemudian ada 
lagi oran g-orang yang berjalan dengan membawa seorang janazah yang lain 
dan mereka menyebutkan keburukan janazah itu jalu Nabis.a.w. bersabda 
lagi: "Wajiblah." 
"Umar bin al-Khaththab r.a. lalu bertanya: "Apakah yang wajib?" Beliau 
s.a.w. menjawab: "Yang itu tadi engkau semua puji-puji kebaikannya, maka 
wajiblah janazah itu mendapatkan syurga, sedang yang ini tadi engkau semua 
sebut-sebutkan keburukannya, maka wajiblah ia mendapatkan neraka. Engkau 
semua adalah saksi-saksi Allah di bumi." (Muttafaq 'alaih) 
 
 

948. Dari Abul Aswad, katanya: "Saya datang di Madinah lalu saya 
duduk di tempat Umar bin al-Khaththab r.a., kemudian berlalulah 
seorang janazah di muka orang banyak, lalu dipujilah kebaikan orang 
yang mati itu. Umar r.a. berkata: "Wajiblah." Seterusnya ada pula 
janazah lain yang melaluinya, mayit inipun di puji -p uji ju ga 
kebaikannya, maka berkatalah Umar r.a.: "Wajiblah." Selanjutnya 
berlalulah untuk ketiga kalinya seorang janazah dan disebut-
sebutkanlah keburukannya, maka berkatalah Umar r.a.: "Wajiblah." 
Abul Aswad berkata: "Saya lalu bertanya: "Apakah yang wajib, ya 
Amirul Mu'minin?" Umar r.a. berkata: "Saya mengatakan se-bagaimana 

yang disabdakan oleh Nabi s.a.w.: "Mana saja orang Muslim yang 
disaksikan oleh empat orang tentang kebaikannya, maka Allah akan 
memasukkannya dalam syurga." Kami bertanya: "Jikalau yang 
menyaksikan tiga orang?" la berkata: "Tiga orangpun demikian pula." 
Kami bertanya lagi: "Jikalau hanya dua orang, bagaimanakah?" l a 
menjawab: "Dua orangpun dapat pula." Selanjutnya kami tidak 
menanyakannya bagaimana kalau yang menyaksikan itu hanya seorang 
saja." (Riwayat  Bukhari) 
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Keutamaan Orang Yang Ditinggal Mati Oleh Anak-
anaknya Yang Masih Kecil 

 
 







949.  Dari Anas r.a., katanya: "Rasulullah s.a.w. bersabda: "Tiada seorang 
Muslimpun yang ditinggal mati oleh tiga orang anaknya dan mereka itu 
bel um mencapai usia dewasa-yak ni bel um baligh, melainkan Allah akan 
memasukkannya dalam syurga dengan keutamaan kerahmatan Allah 
kepada anak-anak itu." (Muttafaq 'alaih) 
 
950. Dari Abu Hurairah r.a., katanya: "Rasulullah s.a.w. bersabda: 
"Tiada seorangpun dari golongan kaum Muslimin yang ditinggal mati oleh 
tiga orang anaknya, yang akan disentuh oleh api neraka*, melainkan  sekedar 
menebus persumpahan - tahillatul-qasam," (Muttafaq 'alaih) 

Tahillatul-qasam   ialah  firman   Allah  Ta'ala:   "Dan  tiada  seseorangpun 
dari engkau semua, melainkan pasti akan mendatangi neraka itu." (Maryam: 71) 

Maksudnya mendatangi neraka itu ialah menyeberang di atas jembatan - 
ashshirath - yakni sebuah jembatan yang diletakkan di atas punggung neraka 
Jahanam. Semoga Allah menyelamatkan kita semua dari siksa api neraka 
Jahanam ini. 
 
951. Dari Abu Said al-Khudri r.a., katanya: "Ada seorang wanita datang kepada 
Rasulullah s.a.w. lalu berkata: "Ya Rasulullah, orang-orang lelaki sudah sama 
pergi dengan memperoleh Hadis Tuan, maka dari itu berikanlah  untuk kita 
dengan penetapan dari Tuan sendiri yaitu suatu hari yang kita - kaum wanita 
- akan men-datanginya, perlunya supaya Tuan mengajarkan kepada kita dari 
apa saja yang diajarkan oleh Allah kepada Tuan. Nabi s.a.w. lalu bersabda: 
"Berkumpullah engkau semua - hai kaum wanita - pada  hari ini." Mereka lalu 
berkumpul, kemudian didatangilah mereka itu oleh Nabi s.a.w., lalu beliau 
s.a.w. mengajarkan kepada mereka itu dari apa-apa yang diajarkan oleh Allah 
padanya dan selanjutnya beliau s.a.w. bersabda: "Tiada seorang dari engkau 
semua yang mempersembahkan tiga orang anak - maksudnya yang ditinggal 
mati oleh tiga orang anaknya, melainkan anak-anak itulah yang akan menjadi 
sebagai tabir bagi wanita ttu dari siksa api neraka." Ada seorang wanita 
bertanya: "Dan kalau hanya dua anak, apakah dapat menjadi tabir." Rasulullah 
s.a.w. menjawab: "Dua orang anakpun dapat pula." (Muttafaq 'alaih) 

* Maksudnya bahwa orang itu tidak akan disentuh oleh neraka, melainkan 
dalam waktu yang amat sebentar sekali. Inipun kalau ada dosa yang 
mengharuskan ia perlu disiksa dalam neraka di akhirat nanti. 
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Menangis Serta Takut Di Waktu Melalui Kubur-kuburnya 
Orang-orang Yang Menganiaya — Dirinya Karena Enggan 
Mengikuti Kebenaran — Dan Tempat Turunnya Siksa Pada 
Mereka Itu Serta Menunjukkan Iftiqar Kita Kepada Allab — 
Yakni Bahwa Kita Amat Memerlukan Bantuan Dan 
Pertolongannya — Dan Pula Menakut-nakuti Dari 
Melalaikan Yang Tersebut Di Atas Itu 




952. Dari Ibnu Umar radhiallahu 'anhuma  b ahw asan ya   Rasulullah s.a.w. 
bersabda kepada sahabat-sahabatnya, yaitu se-waktu mereka sampai di Hijir 
yakni perumahan kaum Tsamud dahulu: 
Janganlah engkau semua memasuki tempat orang-orang yang disik sa  itu, 
melainkan engkau semua menangis. Jikalau engkau semua tidak dapat 
menangis di situ, maka janganlah memasuki tempat mereka, sehingga tidak 
akan mengenai kepadamu semua apa yang pernah mengenai diri mereka itu." 
(Muttafaq 'alaih) 
Dalam sebuah riwayat lain, disebutkan: 
Ibnu Umar radhiallahu 'anhuma berkata: "Ketika Rasulullah s.a.w. 
berjalan melalui Hijir, lalu beliau s.a.w. bersabda: 
"Janganlah engkau semua memasuki tempat kediamannya orang-orang 
yang menganiaya diri mereka sendiri itu, kalau-kalau akan mengenai 

kepadamu semua sebagaimana apa yang pernah mengenai diri mereka - yakni 
siksa Allah Ta'ala, melainkan jikalau engkau semua dapat menangis." 
Seterusnya beliau s.a.w. menutupi kepalanya dengan kain penutup dan 
mempercepat jalannya sehingga beliau s.a.w. melewati lembah Hijir tadi. 
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Kitab Adab-adab Kesopanan 
Bepergian 
 
Sunnahnya Keluar Pada Hari 
Kamis Dan Sunnahnya Pergi Di 
Permulaan Siang Hari 

953. Dari Ka'ab bin Malik r.a. bahwasanya Nabi s.a.w. keluar pada hari 
peperangan Tabuk pada hari Kamis. Beliau s.a.w. itu memang suka sekali 
keluar bepergian pada hari Kamis. (Muttafaq 'alaih) Dalam riwayat kedua 
kitab shahih Bukhari dan Muslim disebutkan: 
"Niscayalah sedikit sekali -yakni jarang benar- Rasulullah s.a.w. itu kelua r 
bepergian, melainkan pada hari Kamis." 

 
 954. Dari Shakhr bin Wada'ah al-Ghamidi as-Shahabi r.a. bahwasanya 
Rasulullah s.a.w. bersabda: 
"Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada ummatku pada waktu pa gi 
harinya." 
Rasulullah s.a.w. apabila hendak mengirimkan suatu pasukan -yang beliau 
s.a.w. sendiri tidak menyertainya - atau hendak mengirimkan tentara - untuk 

peperangan, maka beliau s.a.w. mengiririmkannya - yakni diberangkatkan - di 
permulaan siang hari -jadi pagi-pagi sekali. 
Shakhr adalah seorang pedagang. la mengirimkan dagangannya itu selalu 
di permulaan siang hari, maka menjadi kayalah ia dan meluaplah serta 
banyaklah hartanya. 
Diriwayatkan oleh Imam-imam Abu Dawud serta Termidzi dan Termidzi 
mengatakan bahwa ini adalah Hadis hasan. 
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Sunnahnya Mencari Kawan ~ Dalam Bepergian — 
Dan Mengangkat Seorang Di Antara Yang Sama-sama 
Pergi  Itu  Sebagai  Pemimpin   Mereka   Yang  Harus 
Diikuti Oleh Peserta-peserta Perjalanan Itu 

 


955. Dari Ibnu Umar radhiallahu 'anhuma.katanya: "Rasulullah s.a.w. 
bersabda:"Andaikata para manusia itu mengetahui - bencana-bencana 
keduniaan dan keakhiratan - dengan sebab bepergian sendirian 
sebagaimana yang dapat saya ketahui, niscayalah tidak akan ada seorang 
pengendara yang pergi di waktu malam sendirian saja." (Riwayat Bukhari) 
 
 
 956. Dari 'Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari nenek lelakinya r.a., katanya: 
"Rasulullah s.a.w. bersabda: 
"Seorang yang berkendaraan sendirian - maksudnya pergi seorang diri 
tanpa kawan - adalah seperti cara perginya syaitan, dua ora ng yang 
berkendaraan - yakni pergi berduaan - adalah seperti cara perginya dua 
syaitan, sedang tiga orang yang sama-sama bepergian adalah sepasukan dalam 
perjalanan," yang dapat bantu-membantu dan ini adalah baik serta tidak seperti 
cara perginya syaitan. 

Diriwayatkan oleh Imam-imam Abu Dawud, Termidzi dan Nasa'i 
dengan isnad-isnad shahih dan Imam Termidzi mengatakan bahwa ini adalah 
Hadis hasan. 
 
 
 
* Orang yang berkendaraan atau bahasa Arabnya Arrakib, menurut asalnya 
berarti orang yang menaiki unta, tetapi lalu digunakan secara umum untuk 
setiap orang yang pergi berkendaraan. Maksud Hadis ini ialah bahwasanya 
menyendiri di waktu  bepergian itu adalah termasuk kelakuan syaitan atau 
merupakan sesuatu yang menyebabkan mudah digoda oleh syaitan itu. Jadi 
Hadis ini adalah sebagai anjuran,agar supaya dalam bepergian itu senantiasa 
berkawan dengan orang lain, sedikitnya berjumla h tiga  orang. 
 
 
 

 957. Dari Abu Said dan Abu Hurairah radhiallahu 'anhuma, katanya: 
"Rasulullah s.a.w. bersabda: 
"Jikalau ada tiga orang yang keluar dalam bepergian, maka hendaklah 
mereka mengangkat seseorang di kalangan mereka sendiri itu untuk menjadi 
pemimpinnya." 
Hadis hasan yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dengan isnad 
hasan. 
 
958.  Dari  Ibnu Abbas radhiallahu 'anhuma dari Nabi s.a.w., sabdanya: 

"Sebaik-baik sahabat itu empat orang, sebaik-baik pasukan itu ia lah  empa t 
ratus orang, sebaik-baik tentara - induk pasuka n -  itu ialah empa tribu orang 
dan jumlah duabelas ribu orang itu tidak akan terkalahkan dengan sebab 

sedikitnya." Jadi kalau kalah, tentulah karena Iain-Iain, seperti timbulnya 
kesombongan , lembeknya  semangat atau sebab-sebab lain lagi. 
Diriwayatkan oleh Imam-imam Abu Dawud dan Termidzi dan Termidzi 
mengatakan bahwa ini adalah Hadis hasan. 
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Adab-adab Kesopanan Perjalanan, Turun, Menginap Dan 
Tidur Dalam Bepergian, Juga Sunnahnya Berjalan Malam, 
Belas-kasihan Pada Binatang-binatang Menjaga 
Kemaslahatan-kemaslahatan Binatang-binatang Tadi 
Serta Menyuruh Orang Yang Teledor 
Membehkan Hak Binatang-binatang Tadi Supaya 
Memberikan Haknya Dan Bolebnya Naik Di Belakang 
Di Atas Binatang Kendaraan, Jikalau Binatang itu Kuat 
Dinaiki — Sampai Dua Orang 

 

 

959. Dari  Abu   Hurairah   r.a.,   katanya:   "Rasulullah   s.a.w. bersabda: 
 
 "Jikalau engkau semua bepergian melalui tempat yang subur, m aka 
berikanlah pada unta itu akan  haknya dari bumi - yak ni berikanlah ia 
kesempatan makan secukupnya. Tetapi jikalau engkau semua bepergian melalui 
tempat yang tandus, maka percepatkanlah binatang-binatang itu untuk segera 
dapat sampai di tempat tujuan-nya sebelum kehabisan sumsumnya - yakni 
sebelum keh abisa n tenaga karena sukarnya perjalanan. 

Jikalau engkau semua bermalam di jalanan, maka jauhilah menempati 
tempat lalu lintas, seba b tempat-tempa t itu memang untuk jalannya segala 
macam binatang dan juga tempat tinggalnya bina tang- binatang yan g merayap 
di waktu malam." (Riwayat Muslim) 

Makna A'thul ibila hazhzhaha minal ardhi ialah belas kasihani-unta itu dalam 
perjalanannya supaya dapat pula sambil makan-makan di kala melakukan 
perjalanannya. Sabdanya niqyaha, dengan kasrahnya nun dan sukunnya qaf dan 
dengan ya' mutsannat di bawah  -  titik  dua  di   bawah  -  artinya  ialah  
sumsum.  Adapun maksudnya ialah: "Percepatkanlah berjalan dengan 
binatang itu sehingga segera sampai di tempat yang dituju sebelum  lenyap 
Sumsumnya - yakni sebelum kehabisan tenaga - karena sukarnya perjalanan  
yang ditempuh. Adapun Atta'ris artinya  ialah turun mengjnap di waktu 
malam. 

 

 960. Dari Abu Qatadah r.a., katanya: "Rasulullah s.a.w. itu apabila 
bepergian lalu menginap di waktu malam, beliau s.a.w. berbaring pada sebelah 
kanan tubuhnya dan jik ala u tidur sebelum hampir waktu subuh, maka beliau 
s.a.w. menegakkan lengan tangan dan meletakkan kepalanya di atas tapak 
tangannya itu." (Riwayat Muslim) 

Para alim ulama berkata: "Hanyasanya beliau s.a.w. itu menegakkan lengan 
tangannya tadi agar supaya tidak tenggelam dalam t idurnya  - yakni terlampau 
nyenyak - sehingga akan terlambat bangun untuk shalat subuh melewati 
waktunya atau melewati permulaan waktunya." 

 

961.  Dari Anas r.a., katanya: "Rasulullah s.a.w. bersabda: "Hen daklah en gka u 
semua bepergian di waktu malam, sebab sesungguhnya bumi itu dilipat di 
wakt u malam itu." Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dengan isnad hasan. 
Adduljah ialah berjalan di waktu malam. 
 
962. Dari Abu Tsa'labah r.a., katanya: "Orang-orang itu apabila turun di 
suatu ternpat berhenti, mereka suka berpisah-pisah di lereng-lereng dan 
lembah-lembah. Kemudian Ras ulullah s .a.w. bersabda: 
"Sesungguhnya berpisah-pisahmu di lereng-lereng dan lembah-lembah ini, 
hanyasanya itu adalah dari cara yang dilakukan syaitan. 
Maka tidak lagi sesudah itu mereka turun berhenti di sesuatu tempat 
melainkan yang sebagian berkumpul dengan sebagian yang 'lain. 
Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dengan isnad hasan. 
 
 
963.  Dari Sahl bin 'Amr, ada yang mengatakan Sahl bin ar-Rabi' 
 'Amral-Anshari yang terkenal dengan nama Ibnul Hanzaliyah. la adalah 
golongan orang-orang yang ikut menyertai Bai'atur Ridhwan r.a., katanya: 
"Rasulullah s.a.w. berjalan melalui seekor unta yang punggungnya telah 
menempel dengan perutnya-yakni sudah lelah dan tampak lapar serta kurus 
sekali, lalu beliau s.a.w. bersabda: 
"Takutlah engkau semua kepada Allah dalam memelihara binatang-
binatang yang bisu ini. Naikilah ia dengan baik-baik dan makanlah ia dengan 
baik-baik pula." 
Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dengan isnad shahih. 
 
 
964. Dari Abu Ja'far yaitu Abdullah bin Ja'far radhiallahu 'anhuma, 
katanya: "Saya dinaikkan oleh Rasulullah s.a.w. di belakangnya - di atas 

punggung seekor binatang kendaraan - pada suatu hari dan beliau 
memberitahukan sesuatu pembicaraan kepada s aya  seca ra  rahasia yang tidak 
akan saya beritahukan kepada siapapun juga di antara seluruh manusia ini. 
Sesuatu yang paling disenangi oleh Rasulullah s.a.w. untuk dijadikan sebagai 
tabirnya di waktu membuang hajatnya ialah sesuatu yang tinggi-tanah 
ataupun pasir - juga kumpulan pohon kurma yang rimbun. ]adi semacam 
dinding yang terdiri dari pohon-pohon kurma." 
Diriwayatkan oleh Imam Muslim demikian ini secara ikhtisar. 
Al-Barqani menambahkan di situ, dengan isnad Imam Muslim 
sebagaimana yang di belakang ini sesudah ucapannya kumpulan pohon-pohon 
kurma: "Lalu beliau s.a.w. memasuki dinding milik seorang lelaki dari 
golongan sahabat Anshar, tiba-tiba di situ ada seekor unta. Setelah Rasulullah 
s.a.w, melihatnya, maka unta itupun meringik - atau merintih -  da n kedua 
matanya melelehkan airmata. la lalu didatangi oleh Nabi s.a.w. kemudian 
diusaplah puncak punggungnya -yakni punuknya -dan pula tengkuknya-
yang dekat telinganya, selanjutnya unta itupun berdiamlah. Setelah itu beliau 
s.a.w. bertanya: "Siapakah yang memiliki unta jni? Siapa ka h yan g mempun ya i 
un ta ini?" Lalu dat anglah seoran g pemuda dari golongan sahabat Anshar dan 
ia berkata: "Ini adalah kepunya an saya,  ya Rasulullah." Beliau s.a.w. lalu 
bersabda: "Tidakkah engkau takut kepada Allah dalam memelihara binatang 
ini yang telah diserahkan oleh Allah untuk menjadi milikmu. Unta itu 
mengadu kepada saya bahwa engkau membiarkannya ia lapar dan membuat ia 
amat lelah." 
Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud sebagaimana riwayatnya al-Barqani. 

Ucapannya: dzifrahu, dengan kasrahnya dzal mu'jamah dan Sukunnya fa', 
ini adalah lafaz mufrad muannats. Ahlullughah berkata: Adzdzifra ialah tempat 
yang berpeluh dari unta yang terletak di belakang telinga. Adapun tud-ibuhu 
artinya ialah engkau membuatnya sangat lelah. 

 



965. Dari Anas r.a., katanya: "Kita semua apabila turun di suatu tempat 
pemberhentian, maka kita tidak akan bertasbih dulu -maksudnya tidak 
melakukan shalat sunnah dulu - sehingga kita lepaskan beban-beban itu - dari 
punggung unta." 
Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dengan isnad menurut syaratnya 
Imam Muslim. 
Ucapannya: Ia nusabbihu  artinya ialah kita tidak bersembahyang sunnah dulu, 
sedang maksudnya ialah bahwa sekalipun kita gemar sekali melakukan shalat, 
namun demikian kita tidak akan men-ahulukan melakukannya sebelum 
menurunkan beban-beban itu dari punggung binatang serta 
mengistirahatkannya. 
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Menolong Kawan 
 
 
Dalam bab ini ada beberapa Hadis ang banyak sekali dan sudah terdah ulu 
uraiannya, seperti Hadis - yang artinya: "Dan Allah itu selalu memberikan 
pertolongan kepada hambaNya, selama hamba itu memberikan pertolongan 
kepada saudaranya, " liha t Hadis no. 245 - dan juga seperti Hadis - yang artinya: 
"Setiap perbuatan baik itu adalah sedekah," lihat Hadis no. 134 - dan Iain-lain 
Hadis yang menyerupainya. 
 
966. Dari Abu Said al-Khudri r.a., katanya: "Pada suatu ketika ;kita sedang 
bepergian, tiba-tiba datanglah seorang lelaki yang naik di atas 
kendaraannya,lalu ia menolehkan pandangannya kesebelah kanan dan kiri. 
Kemudian Rasulullah s.a.w. bersabda: "Barangsiapa yan g kelebiha n kenda ra an, 
maka hendaklah mempereratkan persaudaraan kepada orang yang tidak 
mempunyai kendaraan dan barangsiapa yang mempunyai kelebihan bekal, 
maka  hendaklah ra mempereratkan persaudaraan kepada orang yang tidak 
mempunyai bekal lagi." Selanjutnya beliau s.a.w. menyebutkan berbagai macam 
harta sekehendak yang beliau sebutkan, sehingga kita semua meyakinkan 
bahwasanya siapapun juga di kalangan kita itu tidak mempunyai hak terhadap 
apa-apa yang sudah kelebihan dari yang diperlukan. (Riwayat Muslim) 
 

967. Dari Jabir r.a. dari  Rasulullah s.a.w. bahwasanya beliau sa.w. hendak 
berangkat berperang, lalu bersabda: 
Hai sekalia n kaum Muhajirin dan Ansha r,  sesungguhnya  di antara saudara-
saudaramu ini ada suatu kaum yang mereka itu tidak mempunyai harta dan pula 
tidak mempunyai keluarga, maka dari itu Seseorang di antara engkau semua 
hendaklah menggabungkan pada dirinya dua orang atau tiga orang lagi - 
maksudnya yang tidak mampu itu diberi segala pembiayaannya dalam 
peperangan. Maka tiada seorangpun dari kita yang mempunyai kendaraan 
yang dapat digunakan untuk membawanya - yakni untuk kenaikannya dalam 
perjalanan, melainkan sama gilirannya seperti giliran yang lain - jadi kalau yang 
mempunyai kendaraan itu naik selama sejam, maka orang miskin yang 
digabungkan itupun dapat menaiki selama sejam pula. Jabir  berkata: "Saya 
menggabungkan pada diriku sebanyak dua atau tiga orang. Jadi gilirannya 
naik untaku tiada lain kecuali sama antara giliran yang satu dengan 
orang lain. (Riwayat Abu Dawud) 

 
 968. Dari Jabir r.a. pula, katanya: "Rasulullah s.a.w. selalu membelakang di 
waktu dalam perjalanan, maka beliau membimbing orang yang lemah dan 
menaikkan di belakangnya - dalam kendaraan yang dinaikinya, juga mendoakan 
padanya." Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dengan isnad hasan.  
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Apa-Apa Yang diucapkan apabila seseorang itu menaiki 
kenderaannya utk berpergian. 
 


Allah Ta'ala berfirman: 
Allah menjadikan untukmu semua  kapal dan binatang ternak itu sebagai 
kendaraan untukmu, agar supaya engkau semua dapat duduk di atas punggung nya, 
kemudian ingatlah akan kenikmatan Tuhanmu, ketika engkau semua telah tetap di 
atasnya dan supaya engkau mengucapkan - yang artinya: "Maha Suci Zat Allah yang 
telah menundukkan semua ini untuk kita dan kita semua tidak dapat mengendalikanny a 
- kecuali dengan pertolongan Tuhan. Dan se-sungguhnya kita semua akan kembali 
kepada Tuhan kita." (az-Zukhruf: 12-14) 
 
 
969. Dari Ibnu Umar radhiallahu 'anhuma bahwasanya Rasulullah s.a.w. 
apabila berada di atas punggung untanya untuk keluar bepergian, maka beliau 
s.a.w. itu bertakbir dulu sebanyak tiga kali, kemudian mengucapkan - yang 
artinya: "Maha Suci Zat Allah yang menundukkan kendaraan ini pada kita dan 
kita tidak kuasa rnengendalikannya - melainkan dengan pertolongan Allah - 
dan sesungguhnya kita akan kembali kepada Allah. Ya Allah, sesungguhnya  
kita memohonkan kepadaMu dalam bepergian kita ini akan kebajikan dan 
ketaqwaan,juga apa-apa yang Engkau ridhai dari amal perbuatan. Ya Allah, 
mudahkanlah segala sesuatu untuk kita dalam bepergian  kita ini dan  lipat lah-
dekatkanlah-mana-mana yang jauh. Engkau adalah kawan dalam perjalanan, 
penggan ti -  yang mengawas-awasi - dalam keluarga. Ya Allah, sesungguhnya 
saya mohon perlindungan kepadaMu dari kesukaran perjalanan, ke-sedihan 

pandangan dan buruknya keadaan ketika kembali, baik mengenai harta, 
keluarga ataupun anak." 
Selanjutnya apabila beliau s.a.w. kembali lalu mengucapkan kalimat-
kalimat di atas itu pula dan menambahkan dengan ucapan-yang artinya: "Kita 
telah kembali, kita semua bertaubat - kepada Allah, menyembah kepada 
Tuhan kita serta mengucapkan puji-pujian padaNya." (Riwayat  Muslim) 
 
970. Dari Abdullah bin Sarjis r.a., katanya: "Rasulullah s.a.w. itu apabila 
bepergian, beliau s.a.w. mohon perlindungan - kepada Allah daripada 
kesukaran perjalanan, kesedihan keadaan waktu kembali, adanya kekurangan 
sesudah berlebihan, juga dari doa orang yang teraniaya, buruknya pandangan 
dalam keluarga dan harta." 
 (Riwayat Muslim) 
Demikianlah yang terdapat dalam kitab Shahih Muslim, yaitu Alhaur  
ba'dal kaun dengan nun, demikian pula yang diriwayatkan Oleh Imam-imam 
Termidzi dan Nasa'i. ImamTermidzi mengatakan: . "Ada yang meriwayatkan 
dengan lafaz alkaur  dengan ra' dan keduanya itu mempunyai wajah masing-
masing." 
Para alim ulama berkata: "Maknanya dengan nun dan ra' semuanya ialah 
kembali dari ketetapan dan kelebihan menjadi kekurangan." Mereka 
mengatakan: "Riwayat ra' - kaur - itu diambil dari kata mentakwirkan sorban 
artinya ialah melipat dan mengumpulkannya, sedang riwayat nun ialah dari 
kata kaun, sebagai mashdarnyakana yakunu kaunan, jikalau didapatkan 
dan menetap." 
 

971. Dari Ali bin Rabi'ah, katanya: "Saya menyaksikan Ali bin Abu 
Thalib r.a. diberi seekor kendaraan untuk dinaiki olehnya. Ketika ia 
meletakkan kakinya pada sanggurdi, ia berkata - yang artinya: "Dengan 

nama Allah - Bismillah." Setelah berada di punggungnya,lalu 
mengucapkan -yang artinya: "Segenap puji bagi Allah yang 
menundukkan kendaraan ini untuk kita dan kita tidak kuasa 
mengendalikannya - tanpa pertolongan Allah. Sesungguhnya kita akan 
kembali kepadaNya." Selanjutnya ia mengucapkan - yang artinya: 
"Segenap puji bagi Allah - Alhamdulillah," tiga kali. Seterusnya 
mengucapkan - yang artinya: "Allah adalah Maha Besar -Allahu A kbar," 
tiga kali. Kemudian mengucapkan pula - yang artinya: "Maha Suci 
Engkau, sesungguhnya saya menganiaya diri saya sendiri, maka 
berikanlah pengampunan kepada saya, sesungguhnya saja  tidak ada 
yang dapat memberikan pengampunan melainkan Engkau." 
Setelah mengucapkan semua itu lalu Ali r.a. ketawa. Kepadanya 
ditanyakan: "Ya Amirul mu'minin, mengapa anda ketawa?" la 
menjawab: "Saya pernah melihat Nabi s.a.w. mengerjakan sebagai-mana 
yang saya kerjakan itu, lalu beliau s.a.w. ketawa. Saya bertanya: "Ya 
Rasulullah, karena apakah Tuan ketawa?" Beliau s.a.w. menjawab: 
"Sesungguhnya Tuhanmu yang Maha Suci itu merasa heran terhadap 
hambaNya apabila ia mengucapkan: "Ampunkanlah untukku dosa-
dosaku," ia mengetahui bahwasanya memang tidak ada yang kuasa 
mengampuni dosa selain daripadaKu." 
Diriwayatkan oleh Imam-imam Abu Dawud serta Termidzi dan 
Termidzi mengatakan bahwa ini adalah Hadis hasan, sedang dalam 
sebagian naskah dianggap hasan shahih. Hadis seperti di atas adalah 
lafaznya Imam Abu Dawud. 
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Takbirnya Seorang Musafir jikalau Menaiki Tempat 
Tinggi — Gunung-gunung — Dan Sebagainya Dan 
Bertasbih jikalau Turun Ke jurang Dan Sebagainya 
Serta Larangan Terlampau Sangat Dalam 
Mengeraskan Suara Takbir Dan Lain-lain 
 
 






 972.  Dari Jabir r.a., katanya: "Kita semua - di waktu bepergian -apabila naik 
kita bertakbir dan apabila turun kita bertasbih." (Riwayat Bukhari) 
 
973. Dari Ibnu Umar radhiallahu'anhuma, katanya: "Nabi s.a.w. dan  
seluruh tentaranya itu apabila mendaki ke gunung-gunung, mereka 
semuanya bertakbir dan apabila turun mereka bertasbih." Diriwayatkan oleh 
Imam Abu Dawud dengan isnad shahih. 
 
 
974. Dari Ibnu Umar r.a. pula, katanya: "Nabi s.a.w. itu apabila kembali dari 
haji atau umrah, setiap kali beliau naik di atas gunung atau tanah tinggi yang 
keras, beliau tentu bertakbir sebanyak tiga kali, kemudian beliau mengucapkan 
- yang artinya:  "Tiada Tuhan melainkan Allah yang Maha Esa, tiada sekutu 
bagiNya,juga bagiNyalah segenap kerajaan dan puji-pujian. Allah adalah Maha 

